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সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যই, যিযন্ মুসযলমদের এমন্ প্রজন্ম প্রস্তুত কদর দেন্, িারা 

তাাঁর আন্ুগতয কদর, ত াঁর দ্বীদন্র সাহািয কদর এবং তাাঁর বাণী উচ্চযকত করার মহান্ কদমে 

যন্দজদের সবেস্ব যবযলদয় দেয়।  

অগযণত রহমত ও শাযি বযষেত দহাক মুহাম্মে সাল্লাল্লাহু আলাইযহ ওয়া সাল্লাদমর উপর, যিযন্ 

যন্জ উম্মদতর দহফািদতর জন্য অতযাচারী কাদফরদের যবরুদে যজহাে কদরদেন্! এমযন্ভাদব 

রহমত ও শাযি বযষেত দহাক আল্লাহর জন্য উৎসযগেত তাাঁর যপ্রয় পযরবার-পযরজদন্র উপর 

এবং তাাঁর সাহাবীদের উপর; িারা মান্ব দগাষ্ঠীর মাদে সবেদেষ্ঠ এবং আল্লাহর দ্বীদন্র দমাক্ষম 

অস্ত্র যেদলন্। অনুরূপভ বে তারা ইসলাদমর সীমান্া দহফািদতর জন্য পরস্পদর 

প্রযতদিাযগতায় যলপ্ত যেদলন্!  

হামে ও সালাদতর পর... 

দসামাযলয়ার ভূযমদত ইসলামদক দকাণঠাসা করার জন্য, ইসলাদমর বীর বাহােুর সসযন্ক এবং 

গযবেত জন্সাধারণদক বয়কট করার জন্য ভয়াবহ রকদমর ষড়িন্ত্র চালু রদয়দে। 

ষড়িন্ত্রকারীদের সাদে পাল্লা যেদয় বরাবদরর মত আল্লাহর মহান্ দ্বীন্ দসামাযলয়ার ভূযমদত 

আরও েৃঢ় হদে। দসামাযলয়ার বীর বাহােুর দ াড়সওয়ার ও লড়াকু সসযন্করা - এই ভূযমর 

অেে, সম্পে এবং অযধবাসীদের ইজ্জত-সম্মান্ দহফািদতর েুগে যহদসদব যন্দজদের প্রযতযষ্ঠত 

কদরদে।  

সযম্মযলত কুফযর জাযতর যবরুদে লড়াইদয় এই ভূযম শযিশালী  াাঁযট যহদসদব দ্বীদন্র দেেমত 

কদর িাদে। কুফযর শযি লণ্ডভণ্ড হদয় িাদে। যেন্ন যবযেন্ন হদয় েযড়দয় পড়দে। কদয়ক েশক 

ধদর অবযাহত প্রদচষ্টা এবং মাদসর পর মাস, যেদন্র পর যেন্ অযতবাযহত হওয়া সদেও 

আগ্রাসী কু্রদসডাররা এবং তাদের মুরতাে সহদিাগী যমত্ররা আল্লাহর রহমদত এই েুই 

যহজরদতর ভূযমর এক ইযি জায়গা দেদকও ইসলামদক সযরদয় যেদত সফল হয়যন্।  
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িুদগর হুবাল আদমযরকা, দসামাযলয়ার মুসযলমদের যবরুদে চলমান্ কু্রদসড হামলার দন্তৃত্ব 

যেদে। ইসলাম ও মুসযলমদেরদক যন্মমেল করার উদেদশয সামযরক কূটদকৌশল, প্রতারণা ও 

ফাাঁদের স্তমপ যন্দয় হাযজর হদয়দে। যন্দজর বাযহন্ীদক শযিশালী কদরদে এবং যন্দজদের লক্ষয 

বাস্তবায়দন্র জন্য হাজার হাজার স্থল দসন্া যন্দয়াযজত কদরদে। শতশত দন্ৌবহর এবং কদয়ক 

ডজন্ যন্রাপত্তা সংস্থা একযত্রত কদরদে। তবুও দসামাযলয়া দেদক ততটুকুই যন্দত দপদরদে, 

িতটুকু দপদরযেল আফগাযন্স্তান্ দেদক। অযচদরই তারা ইসলাম ও মুসযলমদের যবজদয়র 

মাধযদম চূড়াি পযরণতত তথ  শ  চনীয় পর জয় েরণ করবে। কারণ আল্লাহ সুবহান্াহু ওয়া 

তায়ালা কুরআদন্ কারীদম এমন্টাই ওয়াো কদরদেন্। আর আল্লাহর দচদয় অযধক সতযবােী 

দক রদয়দে? আল্লাহর সুন্নাহ পযরবতেন্ কদর দেদব দকান্ দস শযি? আল্লাহ কেদন্াই কৃত 

অঙ্গীকার ভঙ্গ কদরন্ ন্া। মুসযলমরা ইযতপমদবে আল্লাহর আসমাযন্ ওয়াোর বাস্তবায়ন্ প্রতযক্ষ 

কদরদে। তা দিন্ যেল আল্লাহর যন্দনাি আয়াদতর প্রযতফলন্— 

و 
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َ
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َ
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َ
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ُ
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ُ
اَعة  ﴾٤٦﴿ َبِل السَّ

অেে: "এ েল দতা সেরই পরাযজত হদব এবং পৃষ্ঠপ্রেশেন্ করদব। বরং দকয়ামত তাদের 

প্রযতশ্রুত সময় এবং দকয়ামত দ ারতর যবপে ও যতিতর।" (সমরা আল-কামার ৫৪: ৪৫-

৪৬)  

হে গর্বিত মুসলিম উম্মাে!  

পযরতাদপর যবষয় হদে - সবেিুদগই কু্রদসডার শত্রুদের কাতাদর আমাদের দবশভূষাধারী এমন্ 

এক েল োাঁযড়দয় িায়, িারা দজারাদলাভাদব যন্দজদেরদক আমাদের দ্বীন্ ও যমল্লাদতর অিভুেি 

বদল োবী কদর। োবীর পদক্ষ মুদে দফন্া তুদল দফলদত দেো িায়। শপে কদর তারা বদল: 

‘আল্লাহর কসম আমরা দতামাদের অিভুেি’।  

যকন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদেরদক যমেযা প্রযতপন্ন কদর দ াষণা করদেন্: 
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َ
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ُ
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َّ
َول
َ
َيت  

অেে “আর দতামাদের মধয দেদক দি তাদেরদক বন্ধু যহদসদব গ্রহণ করদব, যন্শ্চয়ই দস 

তাদেরই অিভুেি”। (সমরা আল-মাদয়ো ৫: ৫১) 

আল্লাহ জাল্লা জালালুহু অন্যত্র ইরশাে কদরন্: 
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ُ
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َ
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َٰ
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ُ
نك ِ

 ﴾٥٦﴿ م 

অেে: “তারা আল্লাহর ন্াদম হলফ কদর বদল দি, তারা দতামাদেরই অিভুেি, অেচ তারা 

দতামাদের অিভুেি ন্য়, অবশয তারা দতামাদের ভয় কদর।” (সমরা আত-তাওবা, ৯: ৫৬) 

মুযমন্দের পে দেদক সদর যগদয়, মতােশেগত হীন্তা ও অমান্যবক আচরদণর েুভোগয িারা 

অজেন্ কদরদে, তাদের মাদে রদয়দে - মুরতাে দসামাযলয়ান্ সরকার। এদের সরকার প্রধান্, 

ইসলামী কািেক্রদমর সাদে সংযিষ্ট যকেু আদদালদন্র সদঙ্গ যন্দজর সম্পৃিতার োযব কদর। 

আবার কু্রদসডার ও আগ্রাসী শত্রুদক ইসলাদমর ভূযমদত দডদক যন্দয় এদসদে! ইরাক ও 

আফগাযন্স্তাদন্ তার পমবেসমযররাও ইসলামী আদদালদন্র সদঙ্গ সম্পৃিতার োযবোর যেল।  

দসামাযলয়ার এই সরকার প্রধান্ তাওহীদের ভূযমদত কু্রশ ও যশরকদক অভযেেন্া জাযন্দয়দে। 

ইযেওযপয়ান্ ও দকযন্য়ান্ কু্রদসডার বাযহন্ীর যন্ন দেণীর দলাকগুদলার সাহািয গ্রহণ কদরদে। 

যন্দজদের আযিকান্ যমত্র ও পযশ্চমা প্রভুদের ভরসায় ইসলাম ও মুসযলমদের রাজধান্ী 

দমাগাযেসুদত কু্রদসডারদের টযাঙ্ক যন্দয় প্রদবশ কদরদে। দসামাযলয়ার ভূযমদত আগ্রাসন্ চাযলদয় 

েেল করদত দচদয়দে।  

ইসলাদমর ভূযমদত আজ মুসযলমরা রক্ষণাত্মক ও প্রযতরক্ষামমলক দি িুদে যলপ্ত হদত বাধয 

হদয়দে, তার তীব্রতা আরও বাযড়দয় যেদয়দে দি যবষয়টা, দসটা হদলা: যবশুে তাওহীে ও 

ঈমাদন্র যবরুদে িুদের জন্য কুফযর বহুজাযতক শযি এদক অপরদক আহ্বান্ করদে। 

পযরযস্থযতর ভয়াবহতা লক্ষণীয়: আকাশ দেদয় িায় কু্রদসডার মাযকেন্ বাযহন্ীর মারণাত্মক ও 
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ধ্বংসাত্মক দক্ষপণাস্ত্র দবাোই যবমাদন্। সাদে োদক মাযকেন্ীদের যমত্র, জায়ন্বােীদের সমেেক 

তুযকে ও আযমরাত বাযহন্ীর যবমান্। তারা কদয়ক বের ধদর যন্রীহ ও শািযশষ্ট মুসযলমদের 

 দর দবামা বষেণ কদর আসদে। যজহাদের যঠকান্া ও মুযমন্দের বসবাসস্থলদক ধ্বংসস্তমদপ 

পযরণত করদে। যন্কৃষ্ট দসৌযে ও কাতারীদের অেোয়দন্ তারা এসব কাজ কদরদে।  

তাদের এত পযরেম, প্রদচষ্টা, যবসজেন্ এবং কু্রদসডারদের দসবায় যন্দজদের উৎসগে করা 

সদেও - আগ্রাসী বাযহন্ী আর তাদের যমত্র শযির দকউই এই েুই যহজরদতর ভূযমদত দকান্ 

যন্রাপে আেয় গদড় তুলদত পাদরযন্। তাদের স্বপ্ন তাদের কাদে ধড়া দেয় যন্। ইন্শা আল্লাহ, 

আল্লাহর সাহাদিয তাবুক িুদে অংশগ্রহণকারীদের উত্তরসমযর - মুসযলম দসন্াবাযহন্ীর 

উপযস্থযতদত, আগ্রাসী শযি কেদন্াই যন্দজদের স্বপ্ন পমরণ করদত পারদব ন্া।  

িাই দহাক, অবদশদষ তারা যন্দজদের জ ন্য ষড়িন্ত্র ও চক্রাি বাস্তবায়দন্ সম্প্রযত দমাগাযেসু 

সদম্মলদন্ একযত্রত হদয়যেল। উদেশয হদলা - দসামাযলয়ার ভূযমদত জায়ন্বােী কু্রদসডারদের 

দিৌে হামলাদক তীব্র করার পযরকল্পন্া করা। ইসলাদমর যবরুদে লড়াইদয় কু্রদসডার দজাট দি 

বযেেতা ও অক্ষমতার যশকার হদয়দে, পরাজদয়র এই ধারাবাযহকতার প্রযতকার েুাঁদজ দবর 

করা।  

আমরা এই সদম্মলদন্ অংশগ্রহণকারী সকল জাদলম রাষ্ট্রদক সতকে কদর যেদত চাই - তাদের 

এই সদম্মলন্ আফগাযন্স্তাদন্ তাদের পমবে অযভজ্ঞতার মতই দকবল বযেেতা ও পরাজয় বদয় 

আন্দব। দসামাযলয়ার ভূযমদত যজহাযে অশ্বাদরাহীদের কাদে ন্যত স্বীকার করা োড়া তাদের এই 

যবপে দেদক মুযির দকান্ উপায় দন্ই। যন্শ্চয়ই আমাদের এই বাতো তাদের জন্য মুযি ও 

ন্াজাদতর োওয়াত। যবদশ্বর দচাদে যন্দজদের দেদক দোটদের কাদে পরাযজত হদয় লজ্জা সহয 

করার এবং বযেেতার গ্লাযন্ বদয় দবড়াবার আদগ - এই োওয়াত তাদের কবুল কদর দন্য়া 

উযচত।  

যবদদ্বষ দরদেও তাদের প্রযত আমাদের উপদেশ োকদব - তারা দিন্ যন্দজরা যন্দজদেরদক 

ধ্বংসমুদে পযতত ন্া কদর। আমরা তাদেরদক সতকে কদর যেযে - তারা দিন্ দসামাযলয়ার 
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বন্ভূযমদত প্রদবশ ন্া কদর। এই বদন্ অন্ুপ্রদবশকারী এমন্ কত মান্ুষ রদয়দে, িারা কাদলর 

গদভে হাযরদয় দগদে! পৃযেবী দেদক তাদের যচহ্ন মুদে দগদে।  

সদম্মলদন্ অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রগুদলাদক বলদবা - দসামাযলয়ার বন্ভযূম তাদের রদি যসযিত 

হবার আদগই, গযবেত এই ভূযমর পমবেপুরুষদের বীরদত্বর ইযতহাস, হান্াোরদের যতি 

অযভজ্ঞতা, েেলোরদেরদক প্রযতদরাদধ ভূযমপুত্রদের কীযতের ইযতহাস, কু্রদসডারদের যবরুদে 

তাদের সযহংসতা এবং হান্াোরদের যবরুদে তাদের রিচক্ষু-দক্রাদধর ইযতহাস দিন্ তারা 

পদড় দন্য়।  

িযে সদম্মলদন্ অংশগ্রহণকারী এ সকল রাদষ্ট্রর রাজন্ীযতযবেদের সুস্থ মযস্তষ্ক ও সযঠক 

যবদবচন্াদবাধ োকদতা, তাহদল তারা এ দেদশর যশশু, বৃে ও ন্ারীদেরদক হতযার জন্য দবামা 

ও যবদফারক পাঠাদন্ার পযরবদতে, োযরদ্র্য ও েুযভেদক্ষর যবরুদে লড়াই করার জন্য সাহািয ও 

সহায়তা সামগ্রী দপ্ররদণ তাদের েম ও শযি যন্দয়াযজত করদতা। এেন্ িযে দসামাযলয়ান্ 

জন্গণ সবযেক দেদক শুধু বশো ও তীদরর মুদোমুযে হয়, তাহদল প্রযতদরাধ িুদের রি িাদের 

যশরায় প্রবাযহত, দসই দসামাযলয়ান্ জন্গণ েেলোর আগ্রাসী শত্রুর যবরুদে পযবত্র যজহাদের 

পেই আাঁকদড় ধরদব, এদত আশ্চিে হবার যকেু দন্ই। বীর বাহােুর এই জাযত হান্াোরদেরদক 

ধ্বংদসর তলাযন্দত দপৌাঁদে যেদব। তাদের ঐকয দভদঙ্গ তাদেরদক যেন্ন যবযেন্ন কদর যেদব।  

মুসযলম দসামাযলয়ার জন্গণ, িারা তাদের দগাত্রীয় ঐযতহয ও চমৎকার সামাযজক বন্ধন্ যন্দয় 

গযবেত, তাদের প্রযত আহ্বান্ োকদব - আপন্ারা আপন্াদের মুজাযহে সিান্দের পাদশ 

োাঁড়ান্। আপন্াদের সিাদন্রা পমবে পুরুষদের ভূযম প্রযতরক্ষার দক্ষদত্র তাদের অঙ্গীকাদরর 

সতযতা ইযতপমদবে প্রমাণ কদরদে। যন্দজদের প্রযতশ্রুযতর প্রযত যবশ্বস্ততার েৃষ্টাি স্থাপন্ 

কদরদে। আপন্ারা আপন্াদের এই সিান্দের দেদক ইসলাদমর ভাদলাবাসা, ইন্সাফ ও ন্যায় 

প্রযতষ্ঠার উোহরণ দেদেদেন্। যবশৃঙ্খলাকারী সামযরক দন্তা, জাযতর রি যন্দয় বাযণজযকারী 

এবং ক্রুদসডারদের যমত্র দগাষ্ঠীর যবরুদে িুদের যচত্রও অবদলাকন্ কদরদেন্।  
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মুসযলম উম্মাহর প্রযত আহ্বান্ - আপন্ারা সাধারণভাদব সকল আহদল ইসলাদমর পাদশ 

অবস্থান্ গ্রহণ করুন্। যবদশষভাদব মুসযলম দসামাযলয়ার ভূেদণ্ড কযঠন্ অবস্থার মুদোমুযে 

হদয়ও, আল্লাহর পদে অটল-অযবচল তাবুক িুদের স্মৃযতবাহী এ বাযহন্ীর পাদশ োাঁড়ান্।  

সাধারণভাদব মুসযলম উম্মাহর প্রযত এই োওয়াদতর পাশাপাযশ উম্মাহর যজহাে-সম্পৃি 

যবযশষ্ট উলুল আজম বা েৃঢ় প্রতযয়সম্পন্ন দেণীর প্রযত আমাদের পক্ষ দেদক একযট যবদশষ 

োওয়াত রদয়দে। তারা দিন্ আমাদের আদলাচয জায়ন্বােী কু্রদসডার দিৌে হামলায় 

অংশগ্রহণকারী সমস্ত রাষ্ট্রদক টাদগেট বান্াবার দক্ষদত্র সমতা ও ভারসামযপমণে এমন্ পন্থ  

অবলম্বন্ কদরন্, িার দ্বারা দসামাযলয়ার ভূেদণ্ড আগ্রাসন্ ও যবশৃঙ্খলা পযরচালন্াকারী 

সযম্মযলত এই শযি পুদরাপুযরভাদব পরাযজত হদয় এই ভূেণ্ড দেদক দবর হদয় দিদত বাধয হয়।  

সবেশযিমান্, পরাক্রমশালী আল্লাহর কাদে আমাদের প্রােেন্া - আপন্ার মুজাযহে 

বাদাদেরদক আরও শযিশালী করুন্। তাদেরদক কলযাদণর এই পদে অটল-অযবচল রােুন্। 

আপন্ার প্রযত পুদরাপুযর একযন্ষ্ঠতা ও ইেলাস তাদেরদক োন্ করুন্। আপন্ার প্রযত 

তাওয়াক্কুদলর দেৌলত তাদের মাদে যবযলদয় যেন্। সদবোপযর আপন্ার পক্ষ দেদক আসমাযন্ 

ন্ুসরত ও ঐশী সাহািয োদন্ তাদেরদক ধন্য করুন্!!  

আপন্ার দেয়া তাওযফদক, আপন্ার এই যপ্রয় বাদারা দিন্ মদন্র মাদে এই যবশ্বাস স্থাপন্ 

করদত পাদর দি, ‘সেবরর পবরই তেজয় আবস, আর তেপবের পবরই আদস সেলতা। কদষ্টর 

পদরই দতা স্বযস্ত আদস’। 

যন্শ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সবদচদয় বড়, সম্মান্ একমাত্র আল্লাহর জন্য; যকন্তু অযধকাংশ 

কাদফর দবাদে ন্া। সবেদশদষ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যই, যিযন্ যবশ্বজাহাদন্র 

পালন্কতো! 
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